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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν χρησιμοποιήσετε το παλάγκο (αναβατόριο), διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
ασφαλείας. 

- Οι πρίζες σας θα πρέπει να βγάζουν ρεύμα 230V-50Hz και να συμβαδίζουν με τους γενικούς 
κανόνες ασφαλείας. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας της πρίζας, θα πρέπει να ελεγχθεί από 
ηλεκτρολόγο 

- Η πρίζα θα πρέπει να έχει γείωση και το ηλεκτρικό σύστημα να διαθέτει ασφαλειοδιακόπτη 
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία 
- Μην βγάζετε το μηχάνημα από το ρεύμα τραβώντας το από το καλώδιο 
- Το παλάγκο πρέπει να προστατεύεται από πάγο και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
- Σε περίπτωση που το παλάγκο δεν μπορεί να σηκώσει ένα φορτίο, μην επιμένετε να πατάτε το 

διακόπτη: αυτό σημαίνει ότι το βάρος του φορτίου ξεπερνά τη μέγιστη ικανότητα του μηχανήματος 
- Το παλάγκο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση βροχής ή καταιγίδας 
- Μην στέκεστε ποτέ κάτω από το φορτίο που μεταφέρεται 
- Πριν θέσετε σε λειτουργία το παλάγκο, ελέγξτε ότι το συρματόσχοινο είναι σωστά τυλιγμένο 

 
- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ 

ΠΑΛΑΓΚΟ, ΟΧΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΑΝΤΖΟ 
- Το μέγιστο φορτίο μπορεί να σηκωθεί με διπλό συρματόσχοινο, ενώ με μονό το μέγιστο φορτίο 

είναι το μισό από αυτό που αναγράφεται 
- Μην ξετυλίγετε όλο το συρματόσχοινο, αλλά αφήστε το τουλάχιστον τρεις φορές τυλιγμένο ώστε 

να μην δέχεται μεγάλη πίεση η σύνδεση του συρματόσχοινου 
- Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μην τυλίγετε περισσότερα από 18 μέτρα συρματόσχοινου 
- Σε περίπτωση που το συρματόσχοινο φθαρεί, πρέπει να αντικαθίσταται από ίδιο από 

εξουσιοδοτημένο επισκευαστή 
- Ελέγξτε ότι οι διακόπτες είναι σε καλή κατάσταση πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία 
- Σε περίπτωση που το παλάγκο σταματήσει κατά το κατέβασμα του φορτίου, είναι φυσιολογικό το 

φορτίο να κατέβει λίγα εκατοστά ακόμη λόγω αδράνειας 
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ΜΗΝ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ 

ΜΟΤΕΡ ΝΑ ΚΡΥΩΣΕΙ 
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ! 
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Εγκατάσταση 

Η βασική έκδοση του παλάγκου σας έρχεται με τις ειδικά σχεδιασμένες υποδοχές για ανάρτηση 
σε σωλήνα.  

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος σας ότι έχει τα ιδιά χαρακτηριστικά με την αναγραφόμενη στην πλακέτα 
που βρίσκετε στο παλάγκο σας. Μετα μπορείτε να συνδέσετε το παλάγκο σας στην π[αρχή ρεύματος. Σε 
περίπτωση που είναι απαραίτητη μια επέκταση ρεύματος τότε χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 
1.6mm για επέκταση μέχρι 20m και γη μεγαλύτερη επέκταση και έως τα 50m διαμέτρου 2.5mm 
 
Συντήρηση  
Περιοδικά ελέγξτε ότι το σύρμα είναι σε καλή κατάσταση. 
Ελέγξτε τις βίδες που συγκρατούν το παλάγκο και το κιβώτιο ταχυτήτων είναι σωστά 
σφιγμένες  
Ελέγξτε την κατάσταση και σφίξτε όλες τις βίδες που ασφαλίζουν τα στηρίγματα του 
σύρματος. 
Περιοδικά ελέγχετε τους διακόπτες του κινητήρα σας ότι είναι σε καλή λειτουργική 
κατάσταση.   
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Model BPA2512 BPA3018 BPA5018 BPA6000 BPA8018 BPA1018 
Ανυψωτική ικανότητα  (kg) 125/250  150/300 250/500 300/600 400/800 500/1000 
Ύψος ανύψωσης (m) 6/12 9/18 9/18 9/18 9/18 9/18 
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 
Μήκος σύρματος ανύψωσης (m) 12 18 18 18 18 18 
Διάμετρος καλωδίου (mm) 3.00 3.00 4.00 4.5 5 6 
Φόρτος εργασίας M3 M3 M3 M3 M3 M3 
Τάση λειτουργίας 220/50HZ 220/50hz 220/50hz 220/50hz 220/50hz 220/50hz 
Ισχύς κινητήρα (W) 510  600 1020 1200 1300 1600 
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